Katalytisk innovationsupphandling och
dess lärandeprocess i Food Loop Systems
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Dagordning
•Kort om Sysav Utveckling och Malmö Miljöförvaltning
•Kort om vårt OPI-case Food Loop Systems

•Katalytisk innovationsupphandling
•Den katalytiska metodiken i Food Loop Systems – en
lärandeprocess
•Rundabordsdiskussion
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Miljöförvaltingen
Avdelningen för
stadsutveckling och strategi
Arbetar med:
• stadsutveckling &
stadsförnyelseprocesser
• klimatanpassning
• förnybar energi
• energieffektivisering
• trafik
• miljöprogram
• planärenden
• konsumentrådgivning
• Fairtrade och hållbar mat
• lärande för hållbar utveckling
• hållbara evenemang
• studiebesök
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SYSAV
• Ett avfallsbolag som ägs av 14
kommuner i södra Skåne
• Tog emot 812 000 ton avfall från
hushåll och verksamheter (2016)
• Av detta var 55 400 ton matavfall
• Totalt materialåtervann vi 43%,
energiåtervann 55% (1,3 TWh FV,
142 GWh el) och deponerade 2%
• 14 återvinningscentraler tog emot
170 800 ton ”grovavfall” via drygt
1,9 miljoner besök (2016)
• Sysav Utveckling är ett dotterbolag
med fokus på olika utmaningar
kring resursanvändning
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Insamling av matavfall
•
•
•
•

hushåll
restauranger
storkök
livsmedelsindustri

Efter biologisk
behandling blir matavfall
✓ biogödsel – kan ersätta
handelsgödsel
✓ biogas – kan ersätta bensin som
drivmedel
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Förluster från jord till bord

Mat

Mat
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Matsvinn
< 70%

Förluster

Oundvikligt matavfall

Onödigt matsvinn
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Varför arbetar vi med utmaningen?
Problemet och lösningen ligger främst hos den privata sektorn men
konsekvenserna påverkar både privat och offentlig verksamhet.

Att minska matsvinn har en tydlig koppling till flera av Malmös mål
och ambitioner, framför allt till stadens miljömål, och till Sysavs och
deras delägarkommuners kretsloppsplan där förebyggande av
avfall står överst på avfallshierarkin.
Mål 12: Hållbar
konsumtion och
produktion
12.3 Till 2030, halvera det globala
matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska
matsvinnet längs hela
livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
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Food Loop Systems
Behovsägare: Aktörer
som producerar
matsvinn

Butik/grossist
/livsmedelsindustri
Butik/grossist
/livsmedelsindustri

Vilket behov ska
vi fokusera på?

Behovsägare: Aktörer som kan
föra tillbaka matsvinn till
livsmedelkedjan som nya eller
förädlade produkter.

Entreprenör
Innovativa
lösningar
genom OPIprocessen

Entreprenör

Entreprenör

Butik/grossist
/livsmedelsindustri

Entreprenör
Ökad andel matsvinn som
förs tillbaka till
livsmedelskedjan som nya
eller cirkulära produkter
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Katalytisk innovationsupphandling?
▪ Katalytisk innovationsupphandling sker när
myndigheten fungerar som katalysator,
koordinator samt kunskapsresurs till nytta för
slutanvändarna.
▪ Den offentliga parten är alltså inte slutanvändare
av den resulterande produkten, men har som mål
att påskynda utvecklingen på marknaden och
främja innovativa lösningar, som ombud för eller
’’on behalf of’’ andra aktörer (privata och
offentliga).
▪ Till skillnaden från traditionell upphandling, är
målet för den katalytiska typen inte i sig nya
produkter eller tjänster, utan att tillfredsställa
mänskliga behov, lösa samhälleliga problem samt
möta globala utmaningar.
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Teknikupphandling – en gammal version av katalytisk
innovationsupphandling?
Teknikupphandlingen organiseras ofta i någon form av tävling som
utgår från en kravspecifikation från en särskilt utsedd beställargrupp.
I anslutning till teknikupphandlingen utformas ofta någon form av
frivilliga normer och nya standarder på marknaden, som resulterar i
effektivare energianvändning, framför allt inom hushållen och
byggsektorn.
Sammanlagt har ett tjugotal beställargrupper arbetat tillsammans
med stöd från statliga myndigheter sedan starten år 1991.
Exempel: belysning i bostäder, tvättstuga och Kylskåp för hushållen.
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Beställargrupp och dess arbetsform
Enligt Upphandlingsmyndigheten, kan en beställargrupp
beskrivas som ett permanent samarbete mellan potentiella
köpare med likartade behov. Beställargrupper är ingen ny
företeelse utan har funnits i olika former i många år, framför
allt, de som initierats av Energimyndigheten i Sverige.
Samarbetet i beställargruppen innebär inte nödvändigtvis
resulterar i gemensamma upphandlingar. Istället handlar det
om att göra behovsanalyser, utarbeta gemensamma normer
och metoder, att utvärdera olika lösningar och att medverka
till att ta fram nya lösningar.
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Beställarnätverk är att sätt att
skapa en mötesplats och en
plattform där stat, näringsliv
och akademi tillsammans kan
utveckla (energi)effektiva
metoder, skapa goda exempel
och göra demonstrationer
samt korrigera
marknadshinder.

Beställarnätverk för
innovation och utveckling

Bildkälla: Upphandlingsmyndighetens webbplats
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Den skräddarsydda Intressentgruppen
Intressentgrupp för FLS

Framgångsfaktor

▪ Varför behövs det?
✓
Att driva innovationsprocessen vidare
då det saknas upphandlande
myndighet
✓
▪ Vem består det av?
Ca.5 medlemmar som företräder
behovsägarens verksamheter
✓
▪ Vad är gruppens uppdrag?
Att driva OPI-samverkansprocess
▪ Hur samarbetar man?
✓
Inom ramen av samarbetsavtalet
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Arbeta utifrån gruppens
perspektiv och behov
Bestå av engagerade och
sakkunniga företrädare
Arbeta enligt en välplanerad
tidsram
Behov + Kompetens +
engagemang
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•
•
•
•
Malmö & Sysav •

OPI-samverkan
i Food Loop
Systems case

K

I
•
•
•
•
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L

OPI

I=Intressentgrupp
Företräder behovsägarna där matsvinn
önskas tas tillvara på ett bättre sätt
Konkretisera fokusområde och
utvecklingspotential
Dialog och förhandling med
lösningsgivare
Funktionskrav och
utvärderingskriterier

K=Koordinator/Katalysator
Stöd i processen
Mötesplats och plattform
Kunskapsresurs och rådgivning
Avtalsarbete och juridiskt stöd
Katalysera ’’cirkulära
livsmedelsprodukter’’

•
•
•
•

L=Lösningsgivare
Dialog och förhandling med
intressentgrupp
Funktionsbaserade
lösningsförslag
Förfina sitt lösningsförslag
Få sin innovativ lösning
testad och få feedback
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Olika steg i FLS OPI-samverkan
Utformning av
intressentgrupp
och behovsanalys

Informationsspridning
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Marknadsdialog
med leverantörer av
lösningar

lösningsprototyp;
Testning och
verifiering

Intressentgrupp anger
funktionskrav och
utvärderingskriterier

Förhandling och
urvalsprocess av
lösningsförslagen
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Möjligheter och utmaningar med den
katalytiska metoden
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dialog mellan beställare och leverantör
Funktionskrav – ge chans för innovation
Riskfördelning
Fast och tätt samarbete
Oförutsägbarhet
Kompetenser

En lärandeprocess – att våga testa!
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Mer om katalytisk innovationsupphandling och
befintliga beställarnätverk
▪
▪
▪
▪
▪

Beställarnätverk BeBo, webbplatsen bebostad.se
Beställarnätverk BeLok, webbplatsen belok.se
Beställarnätverk 4S ledningsnät, webbplatsen 4sledningsnat.se
Beställarnätverk BeLivs, webbplastsen belivs.se
Kompetens – Köpkraft –Samverkan: erfarenheter från
beställargrupper, en rapport av SKL
▪ Technology procurement, report from Nordic Council of Minister
▪ Public Procurement for Innovation (PPI) as Mission-oriented
Innovation Policy, article by Edquist C. and Zabala-Iturriagagoitia
J.M.
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Tack!
xue.kullenius@sysav.se
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